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Armas e Violência



Sou da Paz

• 20 anos de atuação no campo 

da segurança pública Controle 

de Armas e Munições

• Atividade Policial

• Prevenção da violência juvenil



• A violência na América Latina é potencializada por armas

• No Brasil aproximadamente 58 mil assassinatos.

• No Brasil o público mais afetado são os jovens.  Taxa de homicídios é 25/100 mil no Brasil

Entre jovens sobe para: 60/100 mil entre negros 75/100 mil 

• Brasil 74% das mortes são cometidas com armas de fogo.

Diante deste cenário é fundamental

• Controlar armas de fogo e munições

• Produzir melhores diagnósticos para descobrir de onde vêm as armas ilegais. 

• Controlar as armas em poder do Estado.

Violencia Armada 
e Fatores de Risco



Objetivos

• Discutir o papel do 
controle de armas e 
munições na violência

• Discutir a relação entre 
controle de armas e 
munições a violência 
estatal e policial

• Possibilidades de ação



O Brasil de Bolsonaro 

• Aumento de potência das armas 
permitidas e facilitação da compra.

• Discurso que legitima e incentiva a 
violência policial.

• Mudanças legais e institucionais que 
facilitam a violência institucional e 
dificultam punição.



Violência policial hoje

1º Semestre 2017 2018 2019

Pessoas mortas 
pela polícia (em 
serviço e na folga)

471 420 432

% Queda de 10% Aumento de 3%

1º Semestre 2017 2018 2019

Pessoas mortas 
pela polícia (em 
serviço e na folga)

580 769 855

% Aumento de 32% Aumento de 15%

São Paulo

Rio de Janeiro

Em SP:
63% até 29 
anos
1 em cada 3 é 
entre 14 e 18
60% negros
Fonte: 
Instituto Sou 
da Paz

Brasil
11 em cada 100 
mortes 
provocadas pela 
polícia
6.220 vítimas em 
2018
75% negros
80% entre 15 e 29 
anos
Fonte: Forum 
Brasileiro de 
segurança



Incentivos Institucionais

RJ – Retirada do acompanhamento de 
mortes do sistema de metas e bonificação

SP – Premiação pública de ocorrências com 
morte

Brasil – Pacote Moro e Excludente de Ilicitude 
–  Licença para matar



Controle,
Fabricação 
Comércio

Controle,
Fabricação 
Comércio

Campanhas de 
redução da 
demanda e 

entrega 
voluntária

Campanhas de 
redução da 
demanda e 

entrega 
voluntária

Rastrear e 
combater o 

tráfico de armas

Rastrear e 
combater o 

tráfico de armas

Armazenamento 
seguro e 

destruição rápida

Armazenamento 
seguro e 

destruição rápida

Fiscalizar grupos 
vulneráveis

Fiscalizar grupos 
vulneráveis

Requisitos para 
compra e porte 

de arma

Requisitos para 
compra e porte 

de arma

Controle de armas



• Compra e posse em casa(25 anos, sem 
antecedentes, testes e técnico) Porte 
civil proibido como regra

• Marcação de armas e munições

• Bancos de dados nacionais

• Crimes para coibir o mau uso ( comércio, 
tráfico ilegal, etc)

• Campanha de Entrega Voluntária (mais 
de 600 mil armas entregues)

Mobilização social + Assessoria Técnica 

Nova legislação adequada ao nosso contexto. 

Controle de armas

Estatuto Desarmamento



Onde as armas e munições conectam neste 
assunto?

Controlar armas e munições da 
polícia é controlar o uso da força.



Onde as armas e munições conectam neste 
assunto?

Marcação e controle de arsenais da 
polícia como forma de prevenir ou 
esclarecer casos.



Onde as armas e munições conectam neste 
assunto?

Controle de armas já apreendidas, 
para que voltem ao crime ou 
mesmo sejam usadas para 
‘esquentar’ casos de execução



Onde as armas e munições conectam neste 
assunto?



Menos armas

Armas do Crime

Menos Homicídios



Menos armas

Estrangeiras: menos comuns e mais 
letais

Menos Homicídios

São Paulo



Menos armas

Estrangeiras: menos comuns e mais 
letais

Menos Homicídios

Marcas 
identificadas em 
apreensões:

Astra Defense

Marcas 
identificadas 
em apreensões:

Heckler & Koch
Carl Walther 
Sportwaffen
Mauser
Sig Sauer



Menos armas

Estrangeiras: menos comuns e mais 
letais   - impactos sociais

Menos Homicídios



Principais armas da Polícia

Arma de Porte 

• pistola semi-automática .40 (maioria 
nacional – Taurus / Imbel, mas há já 
policias, como Ceará comprando Sig 
Sauer, 3 mil)

Armas longas:  

• Espingarda calibre 12 gauge

• Submetralhadoras e carabinas .40 ou 
9mm

• Fuzis 5,56 mm ou 7,62x51 FN Fal, Imbel 
IA2 Imbel

HK 417 (DPF)



Possibilidades de atuação

• Documentação de violações e uso de armas 
estrangeiras pelo crime – shamming process para 
controle de exportações (caso Guatemala)

• Violações cometidas pelo Estado com armas 
estrangeiras, ou falta de controle dos arsenais.  
(HK – caso Marielle)

• Quarentena de exportações para pressionar por 
mudança de políticas.

• Articulação em rede da sociedade Civil para 
advocacy



Articulação Sociedade Civil



Obrigado – Gracias 

Bruno Langeani

bruno@soudapz.org

www.linkedin.com/in/bruno-langeani

Twitter: blangeani

mailto:bruno@soudapz.org
http://www.linkedin.com/in/bruno-langeani

	Mesa Redonda Brasil - 2019
	Sou da Paz
	Slide 3
	Slide 4
	O Brasil de Bolsonaro
	Violência policial hoje
	Incentivos Institucionais
	Slide 8
	Slide 9
	Onde as armas e munições conectam neste assunto?
	Onde as armas e munições conectam neste assunto?
	Onde as armas e munições conectam neste assunto?
	Onde as armas e munições conectam neste assunto?
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Principais armas da Polícia
	Possibilidades de atuação
	Articulação Sociedade Civil
	Slide 21

